Żagań, dnia 06.07.2016
Zapytanie ofertowe
I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Zakład Wielobranżowy GALWANIZERNIA Sp. z o.o.
Ul. Kożuchowska 5,
68-100 Żagań
II. ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku ze złożeniem wniosku o dotację, w województwie lubuskim, na konkurs nr
RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16, Działanie 1.5. Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1.
Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne na lata 2014-2020, z tytułem projektu:
"Lubuskie
ekoinnowacyjne
powłoki
międzynarodowego rynku motoryzacji",

galwaniczne

odpowiedzią

na

potrzebę

Zakład Wielobranżowy GALWANIZERNIA Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na wykonanie linii technologicznej bębnowej do nakładania powłok
galwanicznych cynk i cynk-nikiel.
Specyfikacja techniczna zamówienia:
Medium robocze, chemia do procesu technologicznego dla automatycznej linii
bębnowej.
Wymagane właściwościwości chemii:
dla pasywacji powłok cynkowych
- brak zawartości kancerogennych jonów chromu sześciowartościowego,
- brak zawartości jonów fluoru,
- gwarantuje obniżoną zawartość chromu trójwartościowego Cr+3
- wymaga temeratury roboczej w procesie technologicznym ok 300C
- pozwala uzyskać odporność korozyjną powłok cynkowanych tj wytrzymaniem
podczas prób korozyjnych 480h w komorze solnej bez korozji czerwonej,
- utrzymaniem wysokiej odporności korozyjnej nałożonej powłoki pasywacji, po
wygrzewaniu w temperaturze 2200C,
- gwarantuje możliwość współpracy z urządzeniem do oczyszczania pasywacji z
zanieczyszczeń metalicznych
- gwarantuje doskonałą przyczepność
uszczelnień, lakierów i farb

nakładanych

w

następnych

procesach

dla pasywacji powłok stopowych cynk-nikiel
- brak zawartości kancerogennych jonów chromu sześciowartościowego,
- brak zawartości jonów kobaltu,
- gwarantuje doskonałą odporność korozyjną powłok cynkowo-niklowych tj.,
wytrzymaniem, podczas prób korozyjnych 1000h, w komorze solnej bez korozji
czerwonej.
- gwarantuje utrzymanie wysokiej odporności korozyjnej nałożonej powłoki pasywacji
po wygrzewaniu w temperaturze 2200C,
- gwarantuje możliwość współpracy z urządzeniem do oczyszczania pasywacji z
zanieczyszczeń metalicznych
-

gwarantuje doskonałą przyczepnośćnakładanych
uszczelnień, lakierów i farb

w

następnych

procesach

III. Termin wykonania zamówienia : wrzesień 2016

IV. W ofercie prosimy o podanie:
 właściwości pasywacji odpowiadające zamówieniu
 świadectwa jakości, certyfikaty
 ceny
 datę obowiązywania oferty
V. Kryteria oceny oferty
Punktacji podlegać będzie:
- zgodność chemii z zamówieniem
- świadectwa jakości, certyfikaty
- cena
w następujących wagach
- zgodność chemii z zamówieniem – 55% = 55 pkt
- świadectwa jakości, certyfikaty – 25% = 25 pkt
- cena – 20% = 20 pkt
Informacja o sposobie dokonywania oceny
Oferty będą ocenianie w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez Wykonawców. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

Ocena punktowa będzie przyznawana wg kryterium zgodnie z formułą np.:
cena minimalna, w rozumieniu najkorzystniejsza w zabiorze
Waga ceny = -------------------------------------------------------------------------------- x ilość pkt
cena oferty, w rozumieniu cena oferty rozpatrywanej
VI. Informacje na temat zakresu wykluczenia.
Z możliwości złożenia ofert wyklucza się podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z
zamawiającym:
- z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań Zamawiającego
- z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego wyboru oferty polegające w
szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VII. Miejsce i termin składania ofert.
Oferta powinna być przesłana elektronicznie na adres email zarzad@galwanizernia.pl lub
dostarczona na adres firmy Zakład Wielobranżowy „Galwanizernia” Sp. z o.o., ul.
Kożuchowska 5, 68-100 Żagań.
Wszelkie zapytania dotyczące zapytania ofertowego należy składać telefonicznie pod
numerami telefonów 609358039 lub 603898542.
Oferty należy złożyć do dnia 15 lipca 2016. Oferty złożone po tym terminie nie będą
rozpatrywane.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

